แนวทางการใชยารักษาตนเอง (ตอนที่ 1)
ภก. วิษณุ โรจนเรืองไร
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
บางครั้งการรักษาอาการปวยที่ไมรุนแรงสําหรับบุคคลโดยทั่วไป เชน ปวดหัว เปนไข ตัวรอน ทองอืด
ทองเฟอ ทองเสีย หรือเกิดบาดแผลเล็กๆ นอยๆ ไมจําเปนตองเดินทางไปรักษากับแพทยก็ได โดยผูปวยสามารถ
รักษาตนเองในเบื้องตน หรือในกรณีฉุกเฉินไมสามารถพบแพทย ก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยไดโดยเลือก
รับประทานหรือใชยาดวยตนเอง ซึ่งเปนการประหยัดอีกทางหนึ่ง แตการที่จะใหผูใชยาไดรับประโยชนจากการใช
ยามากที่สุด และเกิดผลเสียจากการใชยาใหนอยที่สุดจําเปนอยางยิ่งที่ผูใชยาจะตองมีความรูเกี่ยวกับการใชยา
หลายประการ ในบทความนี้จึงขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการใชยารักษาตนเอง ซึ่งประกอบดวย
ขอแนะนําในการใชยารักษาตนเอง
กอนใชยาทุกครั้ง ควรพิจารณาใหดีวามีความจําเปนตองใชยาจริงๆหรือไม เพราะนอกจากจะสิ้นเปลือง
แลว ที่สําคัญที่สุดคือยาทุกชนิดอาจกอใหเกิดโทษหรืออันตรายกับผูใชได ทั้งในทางตรงและทางออม อยางไรก็
ตามหากจะใชยาควรปฏิบัติดังนี้
1. ตองอานฉลากหรือคําแนะนําตางๆใหละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีใช ขนาดที่ใช และระยะเวลาที่ใช
เพื่อความปลอดภัยและเกิดประโยชนสูงสุดของยานั้น
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่เขียนไวบนฉลาก หรือที่แพทยและเภสัชกรแนะนําอยางเครงครัด ไมควรเพิ่มหรือ
ลดขนาดของยาดวยตนเอง
3. ไมควรใชยาที่ไมมีฉลากปดหรือฉลากเลอะเลือน เพราะอาจรับประทานยาผิดได
4. ควรหยุดยาทุกครั้งเมื่อมีอาการผิดปกติ เชน มีผื่นขึ้นตามตัว ทองเดิน คลื่นไสอาเจียน หากมีอาการ
รุนแรงตองรีบไปพบแพทยหรือปรึกษาเภสัชกรทันที
5. กอนใชยาควรตรวจดูวันหมดอายุของยาและดูสภาพของยาวายังมีคุณภาพดี ไมเสื่อมคุณภาพ โดยดูจาก
ลักษณะทางกายภาพเบื้องตน หากลักษณะเปลี่ยนไปจากตอนซื้อ ควรทิ้งทันที
6. เมื่อใชยาเสร็จแลวควรเก็บใหเปนที่ ไมวางปนกับอาหาร หรือของใชอื่นๆ จะไดไมหยิบไปใชผิดและเพื่อ
รักษาคุณภาพยาดวย
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7. ในกรณีตอไปนี้ไมควรรักษาดวยตนเอง ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยา ไดแก ผูที่มีโรค
ประจําตัว (โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไทรอยด ไขขออักเสบ ฯลฯ) ผูปวยที่มีอาการของโรค
รุนแรง กําลังตั้งครรภหรือใหนมบุตร เด็กเล็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ และคนชรา เปนตน
คําแนะนําพิเศษบนซองยา ที่ควรทราบและพึงปฏิบัติ
1. รับประทานยานี้กอนอาหาร ควรรับประทานยากอนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งมัก
เปนตอนที่ทองวาง เพราะยากลุมนี้หากรับประทานในชวงที่กระเพาะอาหารมีอาหารทั่วไปอยูดวย จะทํา
ใหการดูดซึมของยาไดไมดีเทาที่ควรหรือไมไดผลเลย ไดแก ยารักษาโรคติดเชื้อบางชนิด เชน แอมพิ
ซิลลิน (Ampicillin) หรือยาปองกันการคลื่นไสอาเจียน เชน เมโตโคลปราไมด (Metoclopramide) ซึ่ง
ตอง รอตัวยาออกฤทธิ์กอนจึงรับประทานอาหารได
2. รับประทานยานี้หลังอาหาร ควรรับประทานยาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จประมาณ 15-30 นาที
3. รับประทานยานี้หลังอาหารทันที ยาที่ตองรับประทานหลังอาหารทันทีมักเปนยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะ
ทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน หรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารได เชน แอสไพริน (Aspirin) ยารักษา
โรคปวดขอทุกชนิด
4. รับประทานยานี้ควรดื่มน้ํามากๆ แบงเปน 2 กรณีคือ ยาที่มีผลขางเคียงทําใหคลื่นไสอาเจียน และ ยา
ที่ตกตะกอนในไตไดงาย การดื่มน้ํามากๆสามารถชวยลดอาการขางเคียงนี้ได
5. รับประทานยานี้แลวอาจงวงนอน ยากลุมนี้เมื่อรับประทานแลวจะทําใหเกิดอาการงวงนอน เพราะมีผล
ตอระบบประสาทสวนกลาง เชน คลอรเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ไดอะซีแพม (Diazepam)
นอกจากนั้นไมควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล รวมกับยาดังกลาว เพราะจะทําใหเกิด
อันตรายมากยิ่งขึ้น ผูใชยากลุมนี้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักรกลทุกชนิด
6. รับประทานยานี้ติดตอกันทุกวันจนยาหมด ยาหลายชนิดเมื่ออาการหายก็สามารถหยุดยาได แตยากลุม
รักษาอาการติดเชื้อ เชน ยาปฏิชีวนะ อาทิ แอมพิซิลลิน (Ampicillin) เตตราซัยคลิน (Tetracycline)
จําเปนตองรับประทานยาตอระยะหนึ่งใหครบตามที่แพทยหรือเภสัชกรกําหนด เพื่อใหแนใจไดวาทําลาย
เชื้อที่กอโรคไดหมดสิ้น ปองกันการดื้อยา
7. เคี้ยวยาใหละเอียดกอนกลืน ทั้งนี้เพื่อหวังผลใหยากระจายตัวในสวนของทางเดินอาหารไดอยางทั่วถึง
ทําใหผลการรักษาดีที่สุด เชน ยาลดกรด (Antacids)
การตวงยาใหไดปริมาณที่ถูกตอง
ในการใชยาน้ํา การตวงยาอาจจะสับสน เพื่อใหไดยาอยางถูกตองควรปฏิบัติดังนี้
- 1 ชอนชา คือ 5 ซีซี (cc) หรือ 5 มิลลิลิตร (5 ml)
- 1 ชอนโตะ คือ 15 ซีซี (cc) หรือ 15 มิลลิลิตร (15 ml)
- ชอนชาคือชอนที่ไดมาพรอมขวดยา ไมใชชอนชงกาแฟ
- 1 ชอนชา เทากับ 2 ชอนกาแฟ
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- 1 ชอนโตะ เทากับ 3 ชอนชา
- ชอนกินขาวมีความจุเพียง 7.5 ซีซี (cc)
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใชยา
1. ฉีดยาดีกวากินยา 
ยารับประทานเปนยาอันดับแรกที่แพทยเลือกใช เพราะสามารถรักษาโรคไดเกือบทั้งหมด ใชงาย
สวนยาฉีดจะใชในกรณีที่ไมสามารถใชยารับประทานไดหรือตองการผลใหระดับยาสูงขึ้นทันทีเทานั้น และ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยาฉีดจะรุนแรงและแกไขไดยากกวายารับประทานอีกดวย
2. ยาแพงดีกวายาถูก 
ไมจริงเสมอไป เพราะราคายาขึ้นกับปจจัยหลายประการ นอกเหนือจากตนทุนการผลิตยา เชนคาใชจาย
ในการโฆษณา คาบริหารจัดการดานการตลาด กําไรที่ผูจัดจําหนายตองการ ดังนั้นยาที่มีราคาแพงไมจําเปนตอง
ดีกวายาที่ราคาถูก
3. ยาตัวใหมดีกวายาตัวเกา 
ไมจริงเสมอไป เพราะยาใหมหลายตัวใหผลการรักษาไมดีไปกวายาตัวเกา แมวายาใหมอาจมีการพัฒนา
ใหออกฤทธิ์ดีขึ้น ลดอาการขางเคียงใหนอยลง แตหลายครั้งที่ยาใหมมีขอมูลการใชยาที่ไมเพียงพอ
บอยครั้งที่ตองถอนยาออกจากทองตลาด เมื่อพบอาการไมพึงประสงคทีหลัง

4. เมื่ออาการหายก็ไมตองรับประทานยาตอ 
ไมจริงเสมอไป เพราะยาบางชนิดที่ระบุไวที่ฉลากวา “ควรรับประทานติดตอกันทุกวันจนหมด” คือยาที่
ใชรักษาอาการติดเชื้อที่ตองใชยาใหครบขนาดรักษา เพื่อไมใหเชื้อดื้อยา นอกจากนั้น โรคเรื้อรัง หรือโรค
ที่ตองการการรักษาอยางตอเนื่อง แมใชยาจนสามารถควบคุมอาการไดแลวก็ตาม การหยุดยาเองอาจกอใหเกิด
ผลรายตามมา เชนโรคไมหายขาด หรืออาการอาจกําเริบขึ้นอีก รวมไปถึงอาจเกิดการดื้อยาในอนาคตได
5. อาการเจ็บปวยของตนตองใชยาแรง ยาออนไมไดผล 
ยาที่ดีที่สุดนั้น เปนยาที่ตรงกับอาการหรือสาเหตุจริงของการเจ็บปวย ไมจําเปนตองใชยาแรงเสมอไป
นอกจากยามีฤทธิ์การรักษาแรงแลว มักจะมีฤทธิ์ขางเคียงที่แรงตามไปดวย
6. ยาชุดดีกวายาเดี่ยว 
ยาชุดมักประกอบดวยตัวยาหลายชนิด ที่จัดยาใหครอบคลุมรักษาไดหลายโรค และมักใสยาที่มีอันตราย
เชน สเตียรอยด ที่มีฤทธิ์การรักษาที่แรง ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนใดๆ ตองกินยาหลายชนิด หากอาการปวยนั้น
สามารถหายไดโดยการกินยาเพียงชนิดเดียว นอกจากจะเปนการประหยัดแลวยังปลอดภัยกวาดวย
7. ยารับประทานกอนหรือหลังอาหารใหผลไมแตกตางกัน 
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ไมจริงเสมอไป เพราะยาบางประเภทจะใหผลดีตอเมื่อกินยากอน หรือ หลังรับประทานอาหารเทานั้น
หากกินยาผิดเวลาอาจทําใหฤทธิ์การรักษานอยลงจนถึงไมมีผลการรักษาเลยได ยาบางประเภทอาจตองกินหลัง
อาหารทันทีเพื่อลดอาการไมพึงประสงค
จะเห็นไดวาการใชยาเพื่อรักษาตนเองเบื้องตนไมใชเรื่องยากจนเกินไปนัก เพียงเสียเวลาสักนิดที่จะ
พยายามศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและระมัดระวังการใชยาอยูเสมอ แตทั้งนี้และทั้งนั้นหากอาการยังไมดีขึ้นใหรีบ
ไปพบแพทยทันที ในบทความฉบับหนาจะกลาวถึงยาที่ควรมีไวติดบาน การเก็บรักษา และการสังเกตยา
ที่เสื่อมคุณภาพ ซึ่งเปนตอนจบของบทความเรื่องนี้
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